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คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  
คนพิการ และผู้ ด้อยโอกาส วุฒิ สภา น ำโดย นำยวัลลภ ตังคณำนุรักษ์  
ประธำนคณะกรรมำธิกำร ได้จัดประชุมเมื่อวันพุธที่ 17 กุมภำพันธุ์ ๒๕๖๔  
เวลำ ๑๑.๐๐ นำฬิกำ ณ ห้องประชุมคณะกรรมำธกิำร (สว.) หมำยเลข ๔๑๑ ชั้น ๔ 
อำคำรรั ฐสภำ (เกี ยกกำย) โดยที่ ประชุ มได้ ร่ วมกั น พิ จำรณำรำยงำน 
ตำมมำตรำ ๑๗ แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท ำด้วยควำมรุนแรง 
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจ ำปี ๒๕๖๒ ซึ่งประธำนวุฒิสภำได้มอบหมำยให้
คณะกรรมำธกิำรกำรพัฒนำสังคมฯ พิจำรณำศึกษำ ท้ังนี้ ฝำ่ยเลขำนกุำรไดน้ ำเสนอ
ร่ำงรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำต่อรำยงำนฉบับดังกล่ำว สรุปได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ หนุนแก้ปัญหาการกระท าความรุนแรง 
ในครอบครัว 

คณะกรรมาธกิารการพัฒนาสังคม และกิจการเดก็ เยาวชน สตรี  
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผูด้้อยโอกาส วุฒสิภา 

 เอกสารข่าว   
 คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเดก็ เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ  

 ผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา 

 

จากข้ อมู ลสถานการณ์ ความรุนแรงใน
ครอบครั วในปี  ๒๕๖๒ ท่ี รวบรวมจาก
หน่วยงานท่ัวประเทศ พบว่า  ในปี ๒๕๖๒  
มีจ านวนผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรง จ านวน 
๑๕,๗๙๗ ราย หรือ ๔๓ รายต่อวัน ในจ านวน
นี้เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด จ านวน ๑๔,๕๒๓ 
ราย รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน ๑,๒๖๕ 
ราย และเพศทางเลือก จ านวน ๙ ราย โดย
กลุ่มอายุระหว่าง ๑๐ ปี แต่ไม่เกิน ๒๐ ปี  
ถูกกระท าความรุนแรงมากท่ีสุด จ านวน 
๕,๕๕๓ ราย (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๗ มกราคม 
๒๕๖๓ โดยศูนย์พึง่ได้ กระทรวงสาธารณสุข) 

 
 
 
 

ข้อมูลจาก www.violence.in.th พบว่าในปี 
๒๕๖๒ พบความรุนแรงในครอบครัวจ านวน
ท้ังสิ้น ๑ ,๕๓๒ เหตุการณ์  ส่วนใหญ่ เป็น
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นระหว่างสามี/ภรรยามาก
ท่ีสุด รองลงมาเกิดขึ้นระหว่างบิดามารดา
กระท าต่อบุตร และพี่/น้องกระท ากับพี่/น้อง 
ส่วนสาเหตุความรุนแรงมาจากการเมาสุรา/
ยาเสพติด จ านวน ๘๘๒ ราย รองลงมาคือ 
นอกใจ/หึ งหวง จ านวน ๓๕๕ ราย และ
สุ ข ภ าพ ก าย /จิ ต  จ าน วน  ๒ ๗ ๑  ร าย 
นอกจากนี้ ยังพบว่า เพศหญิงและเด็กจะเป็น
บุคคลท่ีได้รับผลกระทบท้ังทางด้านร่างกาย
และจิตใจมากท่ีสุด ส าหรับสถานท่ีเกิดเหตุ
พบว่า บ้านตนเองเป็นสถานท่ีเกิดเหตุการณ์
กระท าความรุนแรงเป็นล าดับแรก 
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 ทั้งนี้ คณะกรรมำธิกำรได้มีข้อเสนอแนะต่อรำยงำนฉบับดังกล่ำว ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การช่วยเหลือ เยียวยา  
โดยศนูย์พึ่งได้ One Stop Crisis Center 
(OSCC) ซึ่งเปน็กลไกในการประสาน แกไ้ข 
ช่วยเหลอื และป้องกนัปัญหาให้แกเ่ดก็และ
สตรีที่ประสบปัญหาความรนุแรงในครอบครวั 
ตลอดจนให้ค าปรกึษาแนะน า ฟ้ืนฟูสภาพ
ร่างกาย จิตใจ รวมทั้งใหก้ารรักษาพยาบาล
และเยียวยาในดา้นร่างกาย ด้านจติใจ 
ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 
 
 
 

 

๒. การป้องกัน 
๒.๑ สง่เสรมิให้มีศนูย์ให้ค าปรึกษาแก่ครอบครวั
ในชุมชน พร้อมรณรงค์ใหต้ระหนักถึงภัยและ
ผลการกระทบจากการกระท าความรนุแรงใน
ครอบครัว  
๒.๒ ใช้กลไกระดับชุมชนและท้องถิน่โดยอาศัย
การมีสว่นร่วมของผู้น าชมุชน คนในชุมชน อสม. 
อพม. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น และกลุม่
สังคมต่าง ๆ เพื่อช่วยลดปญัหาความรุนแรงใน
ครอบครัว โดยรณรงคป์้องกนัให้ทราบและ
ตระหนกัถงึความรนุแรงและโทษของการ
กระท าความรนุแรง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้
ทราบถึงช่องทางการแจ้งเหตุหรอืการขอรับการ
ช่วยเหลอือย่างรวดเรว็  
๒.๓ ใช้กลไกสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 
๒.๔ พัฒนาระบบการแจง้เหตุให้มีความรวดเร็ว
และมปีระสิทธิภาพ  
๒.๕ สง่เสรมิการใชโ้ปรแกรม MySis ให้เป็น
ช่องทางในการป้องกันและชว่ยเหลือเหยื่อหรือ
ผู้ประสบความรนุแรงในครอบครวั  
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 ท้ังนี้ ที่ประชุมได้ร่วมแสดงควำมคิดเห็นและมีข้อสังเกตต่อประเด็นดังกล่ำว ดังนี้ 
 1. แนวทำงกำรน ำเสนอรำยงำนต่อท่ีประชุมวุฒิสภำ ควรเริ่มจำกสถำนกำรณ์ ในปัจจุบันเกี่ยวกับ
ผู้ถูกกระท ำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว แนวทำงกำรป้องกัน แนวทำงกำรเยียวยำ รวมทั้งแนวทำงกำรสร้ำง
กระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดควำมรุนแรงในครอบครัว โดยยกตัวอย่ำงชุมชนที่ประสบควำมส ำเร็จ 
 2. ควรน ำเสนอแนวทำงในกำรป้องกันเป็นอันดับแรก 
และตำมด้วยกำรช่วยเหลือ เยียวยำ 
 3. ควรเพ่ิมสภำองค์กรชุมชน เข้ำมำเป็นหนึ่งในกลไก
ระดับชุมชนเพื่อช่วยลดปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว  
 4. ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดหลักสูตรและพัฒนำ
บุคลำกรครูให้มีควำมเชี่ยวชำญเพ่ือช่วยลดปัญหำควำมรุนแรง 
ในครอบครัว  
 5. เนื่องจำกข้อมูลกำรกระท ำควำมควำมรุนแรงในครอบครัวมีแนวโน้มลดลงอย่ำงมีนัยยะส ำคัญ จึงเสนอ
ให้ประสำนข้อมูลไปยังหน่วยงำนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 6. ควรเพ่ิมกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ถูกกระท ำควำมรุนแรง 
 
 

ประพันธ์โดย 

นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 

กมธ.การพัฒนาสังคมฯ 
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               โทรศัพท ์๐๒ ๒๐๖ ๖๖๙๙ ต่อ ๓๕๗๐ - ๑ 

               

๒. การป้องกัน (ต่อ) 
๒.๖ สถานศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการให้ความรู ้ความชว่ยเหลือ ตลอดจนจัดหลักสตูร รวมทั้งผลติ
และพัฒนาบคุลากรครูให้มีสว่นรว่มในการให้ค าปรึกษาและแนะน าเด็กเพื่อลดปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว   
๒.๗ พัฒนาองค์ความรูด้้านการปฏิบตัิงานโดยอบรมใหค้วามรู้ใหแ้ก่เจ้าหนา้ที่ปฏิบตัิงานที่เกี่ยวข้อง 
๒.๘ พัฒนาระบบฐานขอ้มูลกลางให้มคีวามถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจบุัน เพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชนต์ามภารกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ   
๒.๙ การบ าบดัรักษาผู้ที่ได้รบัผลกระทบจากความรนุแรงในครอบครวัเพื่อให้สามารถกลับเข้าสู่สังคม
ได้อย่างผาสุข และมีคณุภาพ 
  


